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 nr. 155 354 van 26 oktober 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 14 juni 2013 

hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 9 april 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 18 september 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

16 oktober 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. Ankaert, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. DE WITTE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekers dienen op 1 oktober 2012 een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

1.2. Op 9 april 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 
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onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de bestreden beslissing waarvan verzoekers op 15 mei 2013 in 

kennis worden gesteld. De motieven luiden als volgt: 

 

“ in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene een 

aanvraag tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de diplomatieke of 

consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. 

 

Betrokkene wist dat haar verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure 

en dat zij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. 

Betrokkene vroeg op 27.09.2011 asiel in België aan. Deze asielaanvraag werd afgesloten op 

12.09.2012 met een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire bescherming door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 

Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en 

verblijft sindsdien illegaal in België. 

 

De duur van de procédure - namelijk iets minder dan 1 jaar- was ook niet van die aard dat ze als 

onredelijk lang kan beschouwd worden. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan 

betrokkene ipso facto geen recht op verblijf (Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000). 

 

Wat betreft het feit dat betrokkene wettelijk samenwoont met de heer D.A.T., hij legaal in België verblijft 

(erkend als vluchteling), ze reeds een relatie hadden in Brazilië en hij de vader is van haar kind M.S. , 

dient te worden opgemerkt dat, om in aanmerking te komen voor een regularisatie in het kader van een 

duurzame relatie, betrokkene dient te voldoen aan de basisvoorwaarden zoals vermeld in het artikel 10 

van de wet van 15.12.1980. 

 

Betrokkene kan -samen met haar kind- tijdelijk terugkeren naar haar land van herkomst om aldaar een 

aanvraag in te dienen. Van een schending van art. 8 EVRM kan geen sprake zijn, gezien de terugkeer 

naar het land van herkomst om aldaar een aanvraag in te dienen niet in disproportionaliteit staat ten 

aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van 

herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke scheiding wat 

geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Gewone sociale relaties vallen niet 

onder de bescherming van art. 8. 

Ook staat het de heer D.A.T. vrij om hen te vergezellen naar Brazilië, waardoor er dan ook geen 

schending kan zijn van art 8 EVRM. 

 

Gelet op de aanvraag om machtiging tot verblijf, dd. 01.10.2012 door betrokkene ingediend 

overeenkomstig artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 en gezien genoemde datum binnen een 

termijn van zes maanden valt, volgend op de afloop dd. 12.09.2012 van haar asielprocedure, werd voor 

onderhavige beslissing gebruik gemaakt van de taal die voor deze asielprocedure gekozen/bepaald 

werd, te weten het Nederlands (Toepassing van artikel 51 / 4 § 3 van de wet van 15 december 1980).“ 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Aan de verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 

ingegaan worden op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen 

van verzoekers. 

 

2.2. Blijkens artikel 39/69 van de Vreemdelingenwet bevat het verzoekschrift onder meer het voorwerp 

van het beroep, met andere woorden, de aanduiding van de overheidshandeling waarvan de 

vernietiging wordt gevorderd. Het verzoekschrift moet immers zowel de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, als de verwerende partij inlichten over de juiste toedracht van het geschil 

dat wordt voorgelegd.  

 

Het voorwerp van het beroep zoals in het verzoekschrift wordt aangeduid, bepaalt de grenzen van de 

rechtsstrijd en van de vernietiging of schorsing die zou kunnen worden uitgesproken. Een nauwkeurige 

omschrijving van het voorwerp is aldus van kapitaal belang voor het verloop van het geding. 
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De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt vast dat verzoekers als voorwerp van het beroep “de 

beslissing van de staatssecretaris d.d. 9 april 2013 (…) die hun op 15 mei 2013 ter kennis is gebracht 

en waarbij de aanvraag tot machtiging van verblijf gebaseerd op artikel 9bis van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (….) onontvankelijk werd verklaard (stuk 1)”  aanduiden.  

 

Het stuk 1 waarnaar verzoekers verwijzen betreffen enerzijds de beslissing van 9 april 2013 waarbij de 

aanvraag om verblijfsmachtiging in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk 

wordt verklaard, en anderzijds het bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod van 9 april 

2013 (bijlage 13sexies).  

 

Evenwel wordt in het verzoekschrift herhaaldelijk gesteld “Verzoekers bestrijden de beslissing van de 

staatssecretaris d.d. 9 april 2013 waarin de aanvraag tot machtiging van verblijf gebaseerd op artikel 

9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen voor verzoekers onontvankelijk werd verklaard”. Het is 

ook deze beslissing die in het verzoekschrift wordt geciteerd.  

 

De middelen zijn tevens enkel gericht tegen de beslissing houdende de onontvankelijkheid van de 

aanvraag om machtiging tot verblijf.  

 

In casu is het voorwerp van het verzoekschrift de beslissing van 9 april 2013 waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt 

verklaard, aan verzoekers betekend op 15 mei 2013. 

 

2.3. Ambtshalve dient de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) na te gaan of tweede 

verzoeker over de rechtens vereiste hoedanigheid en procesbekwaamheid beschikte bij het indienen 

van hun beroep. 

Niettegenstaande in ons rechtsstelsel een minderjarige als handelingsonbekwaam wordt beschouwd, 

hetgeen tot gevolg heeft dat een minderjarige vertegenwoordigd dient te zijn door zijn vader, moeder of 

voogd om op een rechtsgeldige wijze een beroep in te stellen bij de Raad, wordt op deze algemene 

regel een uitzondering aanvaard, met name wanneer het een minderjarige betreft, die geen infans meer 

is en over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt, telkens het rechten betreft die aan zijn 

persoon zijn verbonden. 

 

In casu is de bestreden beslissing een beslissing waarbij een aanvraag om verblijfsmachtiging in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard, die genomen 

wordt ten aanzien van de eerste verzoekster en haar minderjarige kind, en het betreft dus rechten die 

aan de persoon verbonden zijn. Tweede verzoeker beschikt gezien zijn leeftijd niet over voldoende 

onderscheidingsvermogen om een beroep bij de Raad in te dienen, hij is 9 jaar oud. Hij diende aldus 

vertegenwoordigd te worden door zijn ouders. Aangezien in het verzoekschrift niet gepreciseerd wordt 

dat de eerste verzoekster optreedt in de hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordigster van haar 

minderjarige kind dient bijgevolg vastgesteld te worden dat het beroep van tweede verzoeker 

onontvankelijk is. 

 

Het beroep wordt derhalve onderzocht voor zover het werd ingediend door eerste verzoekster (hierna: 

verzoekster).  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert verzoekster de schending aan van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

van de materiële motiveringsplicht, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. Het middel wordt als volgt 

uiteengezet:  

 

“13.  De staatssecretaris steunt in casu voor de onontvankelijkheid van het verzoek (mede) op de 

verblijfstatus van verzoekers. De staatssecretaris haalt immers volgend motief aan: 

"Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en 

verblijft sindsdien illegaal in België". 

14. Verzoekers merken op dat noch uit artikel 9bis noch uit enige andere bepaling van de 

Vreemdelingenwet volgt dat een persoon wiens asielprocedure beëindigd is en tegen wie een bevel om 
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het grondgebied te verlaten uitgevaardigd is, geen verblijfsvergunning op grond van buitengewone 

omstandigheden kan aanvragen. 

Krachtens artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan in buitengewone omstandigheden de machtiging 

om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven door de vreemdeling worden aangevraagd bij de 

burgemeester van de plaats waar hij verblijft; deze zendt ze over aan de minister van Binnenlandse 

Zaken of diens gemachtigde; in dat geval wordt ze in België afgegeven. 

Het doet er bijgevolg niet toe of de vreemdeling, op het ogenblik van de indiening van de aanvraag, 

wettig of onwettig in België verblijft. 

Steun voor deze argumentatie kan worden gevonden in recente cassatierechtspraak, met name het 

arrest van het Hof van Cassatie van 26 maart 2009 (stuk 4).1 

15. De bestreden beslissing die oordeelt dat een omstandigheid niet buitengewoon is doordat 

verzoekers na het einde van hun asielprocedure in België verblijven, voegt hierdoor een voorwaarde - te 

dezen, dat de vreemdeling wettig in het land moet verblijven op het ogenblik dat hij zijn aanvraag van 

een verblijfsvergunning indient op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet - toe aan de wet en 

schendt artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

16. Volgens een niet-geschreven grondrecht dient daarenboven iedere administratieve rechtshandeling 

gedragen te worden door motieven die rechtens en feitelijk aanvaardbaar zijn, met andere woorden 

deugdelijke motieven. De materiële motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur houdt 

bovendien in dat iedere bestuurshandeling moet ondersteund worden door deugdelijke motieven die, 

naar aanleiding van het wettigheidstoezicht, moeten kunnen worden gecontroleerd.3 In de woorden van 

de Raad van State, afdeling administratie, luidt het: 

"Overwegende dat de materiële motiveringsplicht vereist dat elke administratieve rechtshandeling op 

motieven gesteund is waarvan het bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording 

van die handeling in aanmerking kunnen worden genomen". 

De materiële motiveringsplicht is aldus een technisch-juridisch middel om de (interne) wettigheid van 

een bestuurshandeling te onderzoeken.5 De motievencontrole bestaat achtereenvolgens uit het 

onderzoek naar (i) het bestaan van de motieven, (ii) naar dat van de feitelijke juistheid van de motieven, 

(iii) naar het nagaan of de motieven juridisch juist zijn en, (iv) naar het al dan niet bestaan van een 

redelijke verhouding tussen de motieven en de inhoud van de beslissing. 

17. Verzoekers zijn van mening dat de door de staatssecretaris aangevoerde motivering, zoals hoger 

uiteengezet, niet deugdelijk is en de beslissing niet van onontvankelijkheid kan dragen. 

De motivering van verweerder die ten grondslag ligt aan de bestreden beslissing en die rekening houdt 

met de (al dan niet wettige) verblijfstatus van verzoekers, voldoet niet aan de materiële en uitdrukkelijke 

motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

18. De staatssecretaris meent ook dat verzoekers tijdelijk kunnen terugkeren naar het land van 

herkomst om aldaar een aanvraag in te dienen. Mevrouw A.R. begrijpt niet waarom zij een aanvraag 

zou moeten indienen in Brazilië, terwijl zij reeds anderhalf jaar ononderbroken in België verblijft en hier 

samen met haar echtgenoot een kind opvoedt en terwijl beiden duurzaam lokaal verankerd zijn. 

19. Verzoekers toonden op voldoende wijze aan dat buitengewone omstandigheden voorradig zijn die 

rechtvaardigen waarom de aanvraag voor een machtiging tot verblijf ingediend werd in België en niet bij 

de Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland. 

20. Verzoekende partijen menen aldus dat de staatssecretaris bij het nemen van de bestreden 

beslissing d.d. 9 april 2013 artikel 9Jbis van de Vreemdelingenwet geschonden heeft, alsook de 

motiveringsplicht als algemeen rechtsbeginsel en in het bijzonder als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur, zoals aan de staatssecretaris opgelegd door artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de wet van 

29 juli 1991 "betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen" niet heeft 

gerespecteerd.” 

 

3.2. Wat de ingeroepen schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreft, dient te worden gesteld dat de motieven van de bestreden beslissing op 

eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekster er kennis van heeft 

kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de 

beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van 

de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 

164.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 

2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). 

Verzoekster houdt een uitgebreid theoretisch betoog omtrent de formele motiveringsplicht, maar brengt 

aangaande de schending geen enkel concreet argument bij en maakt bijgevolg niet duidelijk op welk 

punt deze formele motivering haar niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en 

feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het 

hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. 
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De Raad merkt op dat verzoekster de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert en bijgevolg dient het 

middel te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.  

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de 

aangevoerde schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, waarop de bestreden beslissing 

tevens steunt.  

 

3.3. Artikel 9bis, §1 van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“§1.In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een 

identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester 

van de plaats waar hij verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de 

minister of diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België 

worden afgegeven.” 

 

Voormelde bepaling voorziet in een uitzondering op de regel die vervat is in artikel 9 van de 

Vreemdelingenwet en die bepaalt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in 

het Rijk te verblijven, moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is 

voor de verblijfplaats van de vreemdeling of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. 

 

Overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan een vreemdeling, die over een 

identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde, enkel indien buitengewone 

omstandigheden dit rechtvaardigen een aanvraag om tot verblijf gemachtigd te worden indienen bij de 

burgemeester van zijn verblijfsplaats in België. Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet, zijn omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs 

onmogelijk maken om een beroep te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post.  

 

Buitengewone omstandigheden mogen niet verward worden met de argumenten ten gronde die worden 

ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. Het betreft omstandigheden die een tijdelijke 

terugkeer van de vreemdeling naar zijn land van oorsprong, om er de noodzakelijke formaliteiten voor 

het indienen van een aanvraag tot machtiging tot verblijf te vervullen, onmogelijk of bijzonder moeilijk 

maken (RvS 9 december 2009, nr. 198.769, punt 3.3.3.). Als typische buitengewone omstandigheden 

kunnen, volgens de rechtspraak van de Raad van State, onder meer worden aangevoerd, weliswaar 

naargelang de concrete omstandigheden van de zaak: de situatie van oorlog of burgeroorlog in het land 

van herkomst, de afwezigheid aldaar van een Belgische diplomatieke of consulaire post, vervolging in 

het land van herkomst, moeilijkheden om een paspoort of reistitel te bekomen, ernstige ziekte enz … 

 

De toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel 

onderzoek in: 

1. Wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of de aanvrager over een 

identiteitsbewijs beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde en of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen. Zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet blijken voorhanden te zijn, kan de 

aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in aanmerking worden genomen. 

2. Wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven. Desbetreffend beschikt de bevoegde overheid over een 

ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een verblijfsmachtiging toe te kennen dient de 

gemachtigde na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te weten of de aanvrager 

beschikt over een identiteitsdocument of vrijgesteld is van deze verplichting en of hij aanvaardbare 

buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen.  

 

In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard, wat betekent dat de 

buitengewone omstandigheden die verzoekster heeft ingeroepen om te verantwoorden waarom zij geen 
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aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf vanuit haar land van herkomst kan indienen, niet werden 

aanvaard of bewezen. 

 

In dit kader merkt de Raad op dat de vreemdeling de plicht heeft om in zijn aanvraag klaar en duidelijk 

te vermelden welke de buitengewone omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij de 

consulaire of diplomatieke dienst in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048). Uit zijn 

uiteenzetting dient duidelijk te blijken waarin het ingeroepen beletsel precies bestaat. De bewijslast 

omtrent de aanwezigheid van buitengewone omstandigheden die het onmogelijk of bijzonder moeilijk 

maken om de aanvraag om verblijfsmachtiging in te dienen vanuit het land van herkomst, rust dan ook 

op de aanvrager zelf.  

 

De appreciatie van de feitelijke gegevens ter beoordeling van zulke buitengewone omstandigheden is in 

de eerste plaats een zaak van de overheid. De Raad moet enkel nagaan of de overheid deze 

beoordeling op in rechte en in feite aanneembare redenen heeft gesteund en de grenzen van de 

redelijkheid niet heeft overschreden. 

 

3.4. Verzoekster houdt voor dat de gemachtigde een voorwaarde toevoegt aan de wet en artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet. Zij verwijst naar dit motief: “Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven 

aan het bevel om het grondgebied te verlaten en verblijft sindsdien illegaal in België.” Verzoekster stelt 

dat noch uit artikel 9bis noch uit een andere bepaling van de Vreemdelingenwet volgt dat een persoon 

wiens asielprocedure is beëindigd en tegen wie een bevel om het grondgebied te verlaten wordt 

uitgevaardigd, geen verblijfsvergunning op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan 

aanvragen. Het doet er volgens verzoekster niet toe of de vreemdeling op het ogenblik van de indiening 

van de aanvraag wettig of onwettig in België verblijft, waarbij wordt verwezen naar rechtspraak van het 

Hof van Cassatie.  

 

De Raad stelt vast dat verzoekster zich in haar aanvraag, vermeld in punt 1.1., beriep op haar 

langdurige samenleving met dhr. DAT en hun kind, als een buitengewone omstandigheid die 

rechtvaardigt dat de aanvraag om verblijfsmachtiging in België wordt ingediend. Uit de bestreden 

beslissing blijkt dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met deze buitengewone omstandigheid en 

hieromtrent uitgebreid heeft gemotiveerd waarom deze langdurige samenleving niet als een 

buitengewone omstandigheid kan worden weerhouden.  

 

In deze beoordeling hield de gemachtigde tevens rekening met de doorlopen asielprocedure van 

verzoekster waarbij hij vaststelt dat de duur van de procedure, met name iets minder dan één jaar, niet 

van die aard was dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. De gemachtigde merkt daarbij op 

dat verzoekster, na de weigering van de asielaanvraag door de Commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen op 12 september 2012, besloot geen gevolg te geven aan het bevel om 

het grondgebied te verlaten en sindsdien illegaal in België verblijft.  

Verzoekster betwist niet dat de asielprocedure niet onredelijk lang heeft geduurd, noch betwist zij de 

opmerking dat zij sinds de afwijzing van haar asielaanvraag illegaal in België verblijft. De juistheid van 

deze laatste opmerking wordt niet weerlegd. Daargelaten de vraag of deze opmerking moet worden 

beschouwd als een overtollig motief, kan alleszins in deze opmerking niet worden gelezen dat de 

gemachtigde de aanvraag van verzoekster onontvankelijk verklaard omdat zij illegaal in België verblijft, 

noch kan daarin worden gelezen dat een vreemdeling geen aanvraag om verblijfsmachtiging in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan indienen, wanneer hij illegaal in België 

verblijft. Er blijkt nergens uit deze zin dat de gemachtigde heeft geoordeeld dat de vreemdeling wettig in 

België dient te verblijven alvorens een verblijfsaanvraag in toepassing van artikel 9bis kan worden 

ingediend, noch dat de gemachtigde een voorwaarde voegt aan de wet en daardoor artikel 9bis 

schendt. Het betoog van verzoekster dat de onontvankelijkheid van het verzoek (mede) steunt op de 

verblijfsstatus van verzoekers vindt geen enkele steun in de motieven van de bestreden beslissing en 

mist feitelijke grondslag.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt zeer duidelijk dat de determinerende motieven enkel slaan op het 

gegeven dat noch de duur van de asielprocedure noch de aangehaalde langdurige samenwoning met 

dhr. DAT en hun gemeenschappelijk kind, een buitengewone omstandigheid vormen die rechtvaardigen 

dat de aanvraag om verblijfsmachtiging in België wordt ingediend.  

 

3.5. Concreet wat de aangehaalde langdurige samenwoning van verzoekster, dhr. DAT en hun 

gemeenschappelijk kind betreft, blijkt uit de bestreden beslissing dat de gemachtigde uitvoerig heeft 

gemotiveerd omtrent de wettelijke samenwoning, de relatie met dhr. DAT, de verenigbaarheid met 
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artikel 8 EVRM en waarom het niet kan worden weerhouden als buitengewone omstandigheid in de zin 

van artikel 9bis: 

“Wat betreft het feit dat betrokkene wettelijk samenwoont met de heer D.A.T., hij legaal in België verblijft 

(erkend als vluchteling), ze reeds een relatie hadden in Brazilië en hij de vader is van haar kind M.S. , 

dient te worden opgemerkt dat, om in aanmerking te komen voor een regularisatie in het kader van een 

duurzame relatie, betrokkene dient te voldoen aan de basisvoorwaarden zoals vermeld in het artikel 10 

van de wet van 15.12.1980. 

 

Betrokkene kan -samen met haar kind- tijdelijk terugkeren naar haar land van herkomst om aldaar een 

aanvraag in te dienen. Van een schending van art. 8 EVRM kan geen sprake zijn, gezien de terugkeer 

naar het land van herkomst om aldaar een aanvraag in te dienen niet in disproportionaliteit staat ten 

aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van 

herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke scheiding wat 

geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Gewone sociale relaties vallen niet 

onder de bescherming van art. 8. 

Ook staat het de heer D.A.T. vrij om hen te vergezellen naar Brazilië, waardoor er dan ook geen 

schending kan zijn van art 8 EVRM.” 

 

Verzoekster stelt nu niet te begrijpen waarom zij een aanvraag moet indienen in België terwijl zij reeds 

anderhalf jaar ononderbroken in België verblijft en samen met haar echtgenoot en kind opvoedt en 

terwijl beiden duurzaam lokaal verankerd zijn. Hiermee uit verzoekster slechts kritiek tegen de 

bestreden beslissing maar slaagt zij er niet in om de concrete motieven aangaande de door haar 

aangehaalde langdurige samenwoning ernstig te betwisten of te weerleggen.  

 

Er dient te worden opgemerkt dat Staten het recht hebben om van vreemdelingen die een verblijfsrecht 

of verblijfsmachtiging wensen op hun grondgebied, te vereisen dat zij een passende aanvraag indienen 

in het buitenland. Staten hebben geen verplichting om vreemdelingen het resultaat van de behandeling 

van hun aanvraag op hun grondgebied te laten afwachten (EHRM, 9 oktober 2012, nr. 3391/12, Djokaba 

Lambi vs. Nederland, par. 81; en EHRM, 3 oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse vs. Nederland, par. 

101).  

In het kader van een onontvankelijkheidsbeslissing op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

kan de aangevoerde grief op grond van artikel 8 EVRM enkel worden aangenomen wanneer blijkt dat de 

verplichting tot terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een aanvraag om verblijfsmachtiging in 

te dienen in een concreet geval een schending van artikel 8 van het EVRM oplevert. De Raad benadrukt 

verder dat de bestreden onontvankelijkheidsbeslissing geen betrekking heeft op de gegrondheid van de 

aanvraag maar enkel verantwoordt waarom de aanvraag om verblijfsmachtiging niet in België kan 

worden ingediend.   

 

De scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de 

wettelijke bepalingen, verstoort het gezinsleven in beginsel niet in die mate dat er sprake kan zijn van 

een schending van artikel 8 EVRM zodat een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet kan worden vastgesteld, minstens toont verzoekster dit aan de hand van haar 

summier betoog niet aan. In de bestreden beslissing wordt in wezen enkel gesteld dat het hebben van 

een gezin in België geen afbreuk doet aan de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst 

om aldaar een verblijfsaanvraag in te dienen. De gemachtigde stelt immers vast dat een terugkeer geen 

breuk betekent voor de familiale relaties noch een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich 

meebrengt. Verzoekster toont niet concreet aan dat het enkele gegeven dat zij dient terug te keren naar 

het land van herkomst om aldaar een verblijfsaanvraag in te dienen, ertoe leidt dat de gezinsbanden 

onherstelbaar worden beschadigd. Zij weerlegt de beoordeling van de gemachtigde dan ook niet. 

Bovendien betwist zij evenmin de vaststelling dat het dhr. DAT vrij staat om hen te vergezellen naar 

Brazilië waardoor er geen scheiding is van het gezin en dus ook geen schending kan zijn van artikel 8 

EVRM.  

 

De Raad wijst er op dat verzoekster nog een andere mogelijkheid heeft tot bescherming van de 

eerbiediging van het gezinsleven in België, met name in het kader van een aanvraag om toelating tot 

verblijf, ingediend in het land van herkomst bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post, 

op grond van artikel 10, § 1, 4° juncto artikel 12bis, § 2 van de Vreemdelingenwet. Uit artikel 12bis, § 2 

van de Vreemdelingenwet volgt dat wanneer verzoekster haar aanvraag indient in het buitenland, de 

beslissing met betrekking tot de toelating tot verblijf, d.i. de visumaanvraag, zo snel mogelijk en ten 

laatste zes maanden volgend op de datum van indiening van de aanvraag wordt getroffen en betekend. 
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Enkel in complexe gevallen is een verlenging van de behandelingstermijn mogelijk, maar de 

maximumduur daarvan wordt op negen maanden gesteld.  

 

Verzoekster verwijst nog naar haar lang verblijf en een duurzame lokale verankering. De regelmatigheid 

van een administratieve beslissing dient beoordeeld te worden in functie van de gegevens waarover het 

bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen. De 

elementen lang verblijf en een duurzame lokale verankering werden in de in punt 1.1. vermelde 

aanvraag niet aangehaald als buitengewone omstandigheid, zodat verzoekster heden de gemachtigde 

dan ook niet kan verwijten met dit element geen rekening te hebben gehouden. Ten overvloede wijst de 

Raad erop dat een lang verblijf en een duurzame lokale verankering elementen betreffen die veeleer 

betrekking hebben op de gegrondheid van de aanvraag. De Raad van State stelde immers “dat echter 

omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de lange duur van het verblijf in België, de lange 

duur van de asielprocedure, de goede integratie, het zoeken naar werk, het hebben van vele vrienden 

en kennissen, de gegrondheid van de aanvraag betreffen en derhalve niet kunnen verantwoorden 

waarom deze in België, en niet in het buitenland” (RvS 9 december 2009, nr. 198.769, punt 3.3.3). 

 

3.6. Tenslotte stelt verzoekster dat zij op voldoende wijze heeft aangetoond dat buitengewone 

omstandigheden voorradig zijn die rechtvaardigen dat de verblijfsaanvraag in België wordt ingediend. Zij 

concretiseert deze stelling niet verder.  

 

In het licht van het betoog, zoals hierboven besproken, besluit de Raad dat verzoekster op geen enkele 

concrete wijze aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de staatssecretaris bij het nemen van de 

bestreden beslissing niet uitging van een correcte feitenvinding of dat laatstgenoemde onzorgvuldig was 

bij de voorbereiding van de beslissing. De uiteenzetting van verzoekster laat verder niet toe te 

concluderen dat de bestreden beslissing op kennelijke onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde beschikt, werd genomen. Een schending van de 

materiële motiveringsplicht blijkt niet, evenmin blijkt dat de bestreden beslissing werd genomen met 

miskenning van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

Het enige middel is niet gegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig oktober tweeduizend vijftien 

door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

I. VERLOOY M. MAES 

 


